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บทคดัย่อ 

บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง          

ของประเทศไทย รวมทั้งความหมาย หลักการ แนวคิดการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ รวมถึงกฎหมาย 

และองค์กรในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ตลอดจนปัญหา          

ของการจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ และวิเคราะห์

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ และแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม  

จากการศึกษาพบว่ากฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2545 มีเน้ือหา             

ที่ ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะเห็นได้ว่ากฎกระทรวงมีเน้ือหาขัดกับ

พระราชบัญญัติ  ท าให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายหลายด้าน ได้แก่ การกระท าที่เป็นการฝ่าฝืน

ต่อกฎหมายของสถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลสัตว์ และผู้ประกอบการขนและก าจัด        

มูลฝอยติดเช้ือเอกชน รวมทั้งการละเลยต่อหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง  

ทั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ หลักเกณฑ์  และวิธีการ         

ที่กฎหมายก าหนด  ซ่ึงเป็นการกระท าความผิดทั้งทางปกครอง ทางอาญาและทางแพ่ง  

ดังน้ัน ผู้วิจัยเหน็ว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่ตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ทั้งน้ีตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 โดยให้มีการเพ่ิมเติมค านิยามของค าว่า “มูลฝอยติดเช้ือ” ในมาตรา 4                  

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามค านิยามในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัด          

มูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 เพ่ือให้เกดิความชัดเจนในความหมายเฉพาะของค าว่า มูลฝอยติดเช้ือ 

และการจัดการมูลฝอยติดเช้ือที่มีระบบการจัดการแยกออกมาจากมูลฝอยทั่วไป  รวมทั้งให้ม ี          

การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในหมวด 3 โดยเพ่ิมมาตราว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเช้ือเข้าไป

ใหม่ คือ มาตรา 18/1 “การเกบ็ การขน การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือให้ราชการส่วนท้องถิ่นปฏบัิติ

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม หรือก ากับดูแลที่ รัฐมนตรีก าหนด            

ในกฎกระทรวง โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข” เน่ืองจากบทบัญญัติในหมวด 3           

                                                   
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏกูิลมาตรา 18 ถึง มาตรา 20 ไม่มีกลไกรองรับการจัดการมูลฝอย         

ติดเช้ือบัญญัติไว้อย่างแจ้งชัด ท าให้เกิดความหลงผิดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งให้ยกเลิก

กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 โดยให้มีการตรากฎกระทรวงขึ้นมาใหม่

อาศัยอ านาจตามมาตรา 18/1 เป็นฐานในการออกกฎกระทรวง ซ่ึงเป็นบทเฉพาะในการจัดการ 

มูลฝอยติดเช้ือ ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในหมวด 15 บทก าหนดโทษ โดยเพ่ิม

บทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามมาตรา 85 วรรคสอง ไม่ให้น า

คดีความผิดเกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือตามมาตรา 68/1 มาตรา 73/1 และมาตรา73/1 เข้าสู่          

การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เน่ืองจากผู้กระท าความผิด

เกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือ ถือว่าเป็นกรณีความผิดร้ายแรง หากเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบคดี  

อันมีผลท าให้คดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ ซ่ึงอาจท าให้

ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือไม่เข็ดหลาบและหากเกิดการแพร่ระบาดของโรค         

กจ็ะก่อให้เกิดความเสียหายที่อาจไม่สามารถประมาณเป็นตัวเงินได้ เพ่ือให้การจัดการมูลฝอย  

ติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ และการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข

เกี่ยวกบัการจัดการมูลฝอยติดเช้ือบังเกดิผล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 

 

1. บทน า 

การจัดการมูลฝอยทั้งระบบตั้งแต่การเกบ็ การขน จนถึงการก าจัดในขั้นตอนสุดท้าย 

ตลอดจนการควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ในปัจจุบัน จะอยู่ภายใต้

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซ่ึงกฎหมายฉบับน้ีได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

ทั้ง 5 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา 

และกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏกูิลในเขต

พ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละท้องถิ่น โดยกรอบอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะน้ียังได้          

ถูกก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอกีด้วย 

ส าหรับกฎหมายการสาธารณสุขน้ัน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                    

ได้ก าหนดให้การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจหน้าที่          

ของราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการ 

ส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันกไ็ด้ และในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการ       

ส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการแทน ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น 

หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกจิการรับท าการเกบ็ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏกูิลหรือมูลฝอย         

ก็ได้ แต่ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย               

โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับ

ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  นอกจากน้ียังได้ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ          
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ออกข้อก าหนดของท้องถิ่นอีกด้วย ดังน้ันภายใต้กฎหมายสาธารณสุข การก าจัดมูลฝอยในเขต

ราชการส่วนท้องถิ่นใด จึงเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน   

จะเห็นได้ว่า ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ                    

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการ        

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แม้ว่าราชการส่วนท้องถิ่นจะได้มีการด าเนินการในการจัดการมูลฝอย         

จากชุมชนเป็นเวลานานแล้ว  แต่โดยส่วนใหญ่ยังมองว่ามูลฝอยในชุมชนกค็ือ มูลฝอยทั่วไป            

แท้ที่จริงแล้ว มูลฝอยทั่วไปที่น าไปฝังกลบยังสถานที่ก  าจัดน้ัน จะแอบแฝงด้วยมูลฝอยอันตราย

จากบ้านเรือนและมูลฝอยติดเช้ือที่มาจากหลายแหล่ง  ซ่ึงมิใช่จะมีจากแหล่งที่มาจากสถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาล และสถานีอนามัยเท่าน้ัน ยังพบว่าจากสถานบริการ

สาธารณสุขเอกชน หรือคลินิกเอกชน คลินิกตรวจทางห้องปฏิบัติการของเอกชน ที่กระจายอยู่          

ทั้งในตัวเมืองและอ าเภอต่าง ๆ ก็เป็นแหล่งมูลฝอยติดเช้ือเช่นกัน แต่เน่ืองจากการจัดการ        

มูลฝอยติดเช้ือมีลักษณะเฉพาะ ต้องอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการที่แตกต่างจากการจัดการมูลฝอย

ทั่วไป ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ยังขาดหลักเกณฑ์ วิธีการหรือมาตรการ

ในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ดังน้ันหากมีการด าเนินที่ไม่ถูกต้องอาจท าให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามัยของประชาชนได้  ในปี พ.ศ. 2545 จึงได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

พ.ศ. 2545 ขึ้ น โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม หรือก ากับดูแล               

ส าหรับกิจการหรือการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ เพ่ือให้        

การจัดการมูลฝอยติดเช้ือสามารถด าเนินการตามหลักวิชาการได้อย่างถูกต้อง โดยข้อก าหนด        

ทุกหมวดตามกฎกระทรวงน้ี ได้แก่ การเกบ็ การก าจัด และการขน ให้มีผลใช้บังคับในท้องที่                            

ของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง และข้อก าหนดเฉพาะ               

ในส่วนที่ ว่าด้วยการขนและการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ ก าหนดยกเว้นไม่ใช้บังคับในท้องที่         

ของเทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล แต่ข้อก าหนดในส่วนที่ว่าด้วยการเกบ็มูลฝอย

ติดเช้ือตามกฎกระทรวง ให้มีผลใช้บังคับแก่สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏบัิติการเช้ือ

อันตรายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ดังน้ัน การจัดการมูลฝอยติดเช้ือกจ็ะมี

หลักเกณฑ ์วิธกีารที่เฉพาะแยกต่างหากจากการจัดการมูลฝอยทั่วไป    

ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.(ฉบับที่ 2) 

2550 ได้ให้ค านิยาม “มูลฝอย” รวมไปถึงมูลฝอยติดเช้ือด้วยน้ัน ส่งผลให้การจัดการมูลฝอยที่มี

ความแตกต่างกนัระหว่างมูลฝอยทั่วไปกับมูลฝอยติดเช้ือ แต่เมื่อน า “มูลฝอยติดเช้ือ” มาบัญญัติ

รวมไว้ในค านิยามของ“มูลฝอย” ย่อมหมายความว่า การจัดการมูลฝอยทั้ง 2 ประเภท อยู่ภายใต้

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         

พ.ศ. 2535 มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 20 แต่ในทางปฏิบัติการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ

กลับไม่ได้มีการด าเนินการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบแต่อย่างใด เน่ืองจาก
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กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีการบังคับใช้ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นบางรูปแบบเท่าน้ัน แต่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ก าหนดให้มีการบังคับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ จึงท าให้เกิดปัญหาการบังคับ

ใช้กฎหมายข้ึน เน่ืองจากเน้ือหาของกฎกระทรวงที่ขัดกบัพระราชบัญญัติ 

  

2. แนวคิดการจดัท ากฎหมายล าดบัรองและการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ  

2.1 แนวคิดในการจดัการท ากฎหมายล าดบัรอง 

โดยปกติตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ องค์กรที่มีหน้าที่ในการตรากฎหมาย ได้แก่ 

องค์กรนิติบัญญัติ  เน่ืองจากองค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชน จึงต้องแสดง

เจตนารมณ์แทนประชาชนซ่ึงให้ความยินยอมเห็นชอบในการออกกฎหมาย เพราะในระบอบ

ประชาธิปไตยถือว่า การออกกฎหมายเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ หรือหน้าที่ของพลเมือง จะต้อง

ได้รับความยินยอมจากประชาชน ซ่ึงเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยอย่างแท้จริง แต่เมื่อสภาพสังคม

เป ล่ียนแปลงไป บทบาทและหน้าที่ ของรัฐก็เ ร่ิมเป ล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมที่ มี                    

ความสลับซับซ้อนมากขึ้ น  แม้โดยหลักการแบ่งแยกอ านาจจะก าหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจ

หน้าที่ในการตรากฎหมายกต็าม  แต่การตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจจะครอบคลุม 

หรือเหมาะสมกับสภาพปัญหา หรือข้อเทจ็จริงในทางปฏบัิติได้ครอบคลุม  ดังน้ันฝ่ายนิติบัญญัติ 

จึงได้บัญญัติกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ให้ฝ่ายบริหาร  ซ่ึงเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถ         

วางกฎเกณฑ์ที่เป็นรายละเอียด เพ่ือให้เหมาะสมกับพฤติการณ์ภายในขอบเขตที่ฝ่ายนิติบัญญัติ 

ให้อ านาจไว้  จึงมอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารในการตรากฎหมายล าดับรองหรือกฎขึ้น โดยก าหนดไว้

ในกฎหมายแม่บท หรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดยเน้ือหากฎหมายล าดับรอง           

เป็นการก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และมาตรการในการควบคุมหรือก ากับดูแลส าหรับกิจการหรือ          

การด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ให้การบังคับใช้กฎหมายแม่บทมีผลในทางปฏิบัติ และเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย  ในการออกกฎหมายล าดับรองต้องอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ         

แห่งกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเท่าน้ัน และบทบัญญัติของกฎหมายล าดับรองจะขัดหรือแย้ง

ต่อกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมิได้ หากเร่ืองใดกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมิได้บัญญัติไว้

แจ้งชัดให้ออกกฎหมายล าดับรองก าหนดรายละเอยีดในเร่ืองใด ฝ่ายบริหารจะออกกฎหมายล าดับ

รองก าหนดรายละเอียดในเร่ืองน้ันมิได้  เน่ืองจากกฎหมายล าดับรองอาศัยอ านาจของกฎหมาย

แม่บท หรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติในการตราขึ้ น กฎหมายล าดับรองจึงมีล าดับศักด์ิ           

ที่ต ่ากว่ากฎหมายแม่บทหรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ดังน้ันกฎหมายล าดับรองจึงจะมี

เน้ือหาที่ขัดหรือแย้งกบักฎหมายแม่บทหรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติไม่ได้ หากมีเน้ือหาที่ขัด

หรือแย้งกับกฎหมายแม่บทหรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ จะท าให้การตรากฎหมาย          

ล าดับรองน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากมีการน าคดีขึ้ นสู่ศาลปกครองกจ็ะท าถูกยกเลิกเพิกถอน          

ในที่สดุ 
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2.2 กฎหมายและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 

ในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมาย

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ให้

อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร 

เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ

หน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือในท้องถิ่นของตนเอง นอกจากน้ีกฎหมาย        

ยังกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ   

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่2)  

พ.ศ. 2550 ที่ มีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองประชาชน ด้านสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อม            

ซ่ึงครอบคลุมในหลายเร่ืองด้วยกัน โดยเฉพาะการจัดการมูลฝอยรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ               

โดยมาตรา 18 ที่ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการมูลฝอยติดเช้ือ โดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบสามารถเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือมอบให้เอกชนด าเนินการภายใต้ควบคุม

ก ากบัดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 19 หรือท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือร่วมกับส่วนราชการอื่น นอกจากน้ียังอาจท าในรูปแบบสหการ

ส าหรับกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาล รวมทั้งในรูปของบริษัทจ า กัดส าหรับ

กรุงเทพมหานครและเทศบาลกไ็ด้ ทั้งน้ีภายใต้เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายจัดต้ังองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบได้ก าหนดไว้ นอกจากน้ีกฎหมายยังได้กระจายอ านาจ          

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อก าหนดของท้องถิ่นเพ่ือใช้บังคับภายในเขตท้องถิ่นของตน 

ไว้ในมาตรา 20 ในเร่ืองต่างๆ 6 เร่ือง ได้แก่ 1)ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนในที่หรือ  ทาง

สาธารณะซ่ึงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 2)ก าหนดให้มีที่

รองรับสิ่งปฏกูิลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน  3)ก าหนดวิธีการเกบ็ ขน 

และก าจัดสิ่งปฏกูิลหรือ มูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆปฏบัิติให้

ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่น้ันๆ 4)ก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเกบ็และขนสิ่งปฏกูิลหรือมูลฝอยไม่เกิน

อตัราตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 5) ก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการเกบ็ ขน และ

ก าจัดสิ่งปฏกูิลหรือมูลฝอยเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏบัิติ ตลอดจนก าหนดอัตรา

ค่าบริการขั้นสงูตามลักษณะการให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเกบ็ได้  และ 

6) ก าหนดการอื่นใดที่จ าเป็นเพ่ือให้ถูกต้องด้วยสขุลักษณะ นอกจากน้ียังให้อ านาจแก่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นในการควบคุมดูแล โดยออกค าสั่งให้แก้ไข ปรับปรุง  พิจารณาอนุญาต หรือไม่อนุญาต สั่ง
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พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งเปรียบเทียบคดีโดยมีเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซ่ึงเป็นเจ้า

พนักงานสายวิชาการมีหน้าที่ตรวจตรา ให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง แก้ไขสิ่งแวดล้อม ข้อ

วินิจฉัยทางวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้มาตรการด้าน

กฎหมายได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

นอกจากได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือไว้ในกฎหมาย

ดังกล่าวแล้วในส่วนของเร่ืองเกี่ยวกบัมูลฝอยติดเช้ือกระทรวงสาธารณสขุได้มีการออกกฎกระทรวง

ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 ในการก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีารและมาตรการในการ

ควบคุมหรือก ากบัดูแลส าหรับกจิการหรือการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย

ติดเช้ือ เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขบังเกิดผลในทางปฏบัิติ รวมทั้งในปี  พ.ศ. 2550 

ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสขุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  เกี่ยวกับบทนิยามของมูลฝอย โดยขยาย

ความหมายของมูลฝอยให้ครอบคลุมย่ิงขึ้น โดยให้หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือด้วย เพ่ือให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือมีอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนย่ิงข้ึน  

  

3. วิเคราะหปั์ญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ     

การจัดการมูลฝอยภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  แต่เดิมยัง      

ไม่ได้กล่าวถึงมูลฝอยติดเช้ือ จนกระทั่งได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ          

พ.ศ. 2545 จึงท าให้การจัดการมูลฝอยทั่วไปกับมูลฝอยติดเช้ือแยกต่างหากออกจากกัน และ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 กน็ าการจัดการมูลฝอยติดเช้ือกลับมารวมเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการมูล

ฝอยทั่วไป และเป็นที่มาที่ท  าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

ซ่ึงผู้วิจัยได้วิเคราะห์ โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

3.1 ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบัการจดัการมูลฝอยติดเช้ือของจงัหวดัอุตรดิตถ ์  

จากการวิเคราะห์พบว่าปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง  2 รูปแบบ ได้แก่ เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าใจว่า

การจัดการมูลฝอยติดเช้ือไม่ได้เป็นอ านาจหน้าที่ของตน จึงพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

ในรูปแบบของเทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ

ตามที่กฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ แต่กลับยึดข้อก าหนดในกฎกระทรวงที่ยกเว้นไม่ต้องบังคับ

ใช้กฎหมายในส่วนน้ี ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2รูปแบบไม่ได้มีการด าเนินการใดๆ  

ในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือในพ้ืนที่ของตนแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ

ดูแลการจัดการมูลฝอยติดเช้ือของสถานบริการสาธารณสุข อันเป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเช้ือ 

ตลอดจนบริษัทเอกชนที่ รับขนมูลฝอยติดเ ช้ือ  เ พ่ือน าไปก า จัดยังนอกพ้ืนที่ ใ ห้ เ ป็นไป              

ตามหลักเกณฑ ์วิธกีารที่ก  าหนดไว้ในกฎกระทรวงแต่อย่างใด 
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 นอกจากน้ี พบว่าในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมือง โรงพยาบาลมีการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

โดยการเกบ็แล้วได้จ้างให้บริษัทเอกชนนอกพ้ืนที่ท  าการขนไปก าจัด และมีระบบการควบคุมก ากับ

ตามเอกสารการก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ เพ่ือออกให้กับบริษัทเอกชนที่รับจ้างการขนและ

การก าจัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเขตที่ต้ังของบริษัทเอกชน และเทศบาลเมืองอันเป็น

ที่ต้ังของโรงพยาบาล เพ่ือตรวจสอบและควบคุมก ากับให้การด าเนินการขน และก าจัดให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้  นอกจากน้ีทางโรงพยาบาล          

ได้ด าเนินการตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ วิธีการที่ต้องด าเนินการเกี่ยวกับ 

มูลฝอยติดเช้ือไว้ในมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จึงเห็นได้ ว่าบทบาทของ             

เทศบาลเมือง ในส่วนของควบคุมก ากับดูแลการจัดการมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาลมีเพียง         

การออกเทศบัญญัติเพ่ือรองรับการออกใบอนุญาตของบริษัทเอกชนที่มารับจ้างโรงพยาบาล         

ขนมูลฝอยติดเช้ือไปก าจัด ประกอบกับเอกสารการก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือที่ส่งจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ต้ังของบริษัทเอกชนที่รับขนและก าจัดมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาล

ที่กลับมายังเทศบาลเมือง เพ่ือตรวจสอบการขน และการก าจัดว่ามีความถูกต้องตรงกับเอกสาร 

ต้นทางตามเอกสารที่โรงพยาบาลส่งมาให้เทศบาลเมืองหรือไม่เท่าน้ัน จะเหน็ได้ว่าเทศบาลเมือง

ยังไม่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้อย่างเตม็ที่แต่อย่างใด ส าหรับ         

ในส่วนของคลินิกเอกชน คลินิกแลปเอกชน และคลินิกสตัว์มีการขน โดยรถส่วนตัวของผู้ประกอบ

กจิการ เพ่ือส่งต่อให้บริษัทเอกชนขนน าไปก าจัด จะเหน็ได้ว่า แหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเช้ือดังกล่าว 

กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจหน้าที่ไว้ในการขนมูลฝอยติดเช้ือ  อีกทั้งเทศบาลเมืองกไ็ม่ได้มีการมอบ

อ านาจหน้าที่ให้ด าเนินการแต่อย่างใด จึงเป็นการด าเนินการที่ไม่มีอ านาจตามกฎหมาย  ส าหรับ

ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าโรงพยาบาลที่ต้ังอยู่ในเขต

เทศบาลต าบลส่วนใหญ่มีการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ โดยการเกบ็แล้วได้จ้างให้บริษัทเอกชน         

นอกพ้ืนที่ท  าการขนไปก าจัด มีบางแห่งเท่าน้ันที่มีการก าจัดเอง ในการจ้างเอกชนก าจัด ถึงแม้ว่า  

จะมีระบบการควบคุมก ากับตามเอกสารการก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ เพ่ือออกให้             

กับบริษัทเอกชนที่ รับจ้างการขนและการก าจัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเขตที่ ต้ัง          

ของบริษัทเอกชน และเทศบาลต าบลอันเป็นที่ต้ังของโรงพยาบาล เพ่ือตรวจสอบและควบคุม

ก ากับให้การด าเนินการขน และก าจัดมูลฝอยติดเช้ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

มาตรการตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ แต่บริษัทเอกชนดังกล่าวไม่ได้มีการขออนุญาตจาก     

เทศบาลต าบล เน่ืองจากเทศบาลต าบลไม่ได้มีการออกเทศบัญญัติเพ่ือรองรับการจัดการมูลฝอย

ติดเช้ือ ท าให้การควบคุม ก ากับ ดูแลการจัดการมูลฝอยติดเช้ือในเขตเทศบาลต าบลไม่ได้มี           

การด าเนินการแต่อย่างใด  แต่ทางโรงพยาบาลได้ด าเนินการตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ 

เช่นเดียวกับโรงพยาบาลในเขตเทศบาลเมือง ส าหรับในส่วนของคลินิกเอกชน คลินิกแลปเอกชน 

และคลินิกสัตว์ มีการขนเพ่ือส่งต่อให้โรงพยาบาลก าจัด (บางแห่งโรงพยาบาลก าจัดเอง) หรือส่ง

ต่อให้บริษัทเอกชนขนน าไปก าจัด  ส าหรับสถานีอนามัยด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือโดยเกบ็
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รวบรวมและขนส่งต่อให้โรงพยาบาลแม่ข่ายเพ่ือส่งต่อให้บริษัทเอกชนไปก าจัด จะเหน็ได้ว่าไม่ได้ 

มีการมอบอ านาจหน้าที่จากเทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลให้ด าเนินการด้วยเช่นกัน 

จึงเป็นการด าเนินการโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมายเช่นกนั จะเหน็ได้ว่าแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเช้ือ

ดังกล่าว กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจหน้าที่ในการขนมูลฝอยติดเช้ือ อีกทั้งเทศบาลต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบลกไ็ม่ได้มีการมอบอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินการแต่อย่างใด จึงเป็นการด าเนินการ       

ที่ไม่มีอ านาจตามกฎหมายเกดิขึ้น กรณีเช่นเดียวกบัเขตเทศบาลเมือง  

  ส าหรับบริษัทเอกชนที่รับจ้างขนมูลฝอยติดเช้ือที่เกบ็รวบรวมไว้ที่โรงพยาบาลในเขต

พ้ืนที่ของเทศบาลต าบล แล้วน าไปก าจัดยังนอกพ้ืนที่ ซ่ึงพบว่าบริษัทเอกชนดังกล่าวมิได้มีการขอ

อนุญาตจากเทศบาลต าบล ถึงแม้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเทศบาลต าบลไม่ได้มีการออกเทศบัญญัติเพ่ือ

รองรับการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  ท าให้บริษัทเอกชนดังกล่าว กไ็ม่ได้มีการขออนุญาตจากเทศบาล

ต าบลอันเป็นแหล่งที่ต้ังของโรงพยาบาลที่บริษัทเอกชนรับขนมูลฝอยติดเช้ือไปก าจัด  จึงเป็นการ

ด าเนินการที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 

3.2 ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบัการจดัการมูลฝอยติดเช้ือในปัจจุบนั 

จากการวิเคราะห์พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในมาตรา 4 ได้ให้นิยาม

ของ“มูลฝอย” ซ่ึงบทนิยามของมูลฝอยในขณะน้ันยังไม่รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ การจัดการมูลฝอย

จึงยังไม่ได้มีการกล่าวถึงการจัดการมูลฝอยติดเช้ือแต่อย่างใด และไม่ได้มีหลักเกณฑ์ วิธีการและ

มาตรการที่เฉพาะแยกออกจากการจัดการมูลฝอยทั่วไป  การด าเนินการจัดการมูลฝอยกป็ฏิบัติ

ตามหมวด 3 ตามมาตรา 18 มาตรา 19 และ 20 จนกระทั่งได้มีการจัดท ากฎกระทรวงว่าด้วย 

การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 ได้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการที่ก  าหนดไว้

กฎกระทรวงและก าหนดพ้ืนที่การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่กฎกระทรวงได้

ก าหนดไว้ ในข้อ 2 น่ันคือ ข้อก าหนดทุกหมวดตามกฎกระทรวงน้ี ได้แก่ การเกบ็ การขนและ        

การก าจัด ให้มีผลใช้บังคับในท้องที่ของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาล

เมืองทุกแห่ง และข้อก าหนดเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการขนและการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือก าหนด

ยกเว้นไม่ใช้บังคับในท้องที่ของเทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล แต่ข้อก าหนดในส่วน

ที่ว่าด้วยการเกบ็มูลฝอยติดเช้ือตามกฎกระทรวงให้มีผลใช้บังคับแก่สถานบริการสาธารณสุขและ

ห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ดังน้ันเมื่ อมี

กฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายการสาธารณสขุใช้บังคับในท้องถิ่นใดให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซ่ึงมีกิจการหรือการด าเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจ          

ของท้องถิ่นน้ันด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวตามมาตรา 7  

ประกอบกับบทนิยามของมูลฝอยในขณะน้ันยังไม่ได้มีการแก้ไขให้รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ ท าให้ 

การจัดการมูลฝอยติดเช้ือแยกเป็นการเฉพาะ  ไม่ได้บังคับใช้ในพ้ืนที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุกรูปแบบตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การ

บังคับใช้กฎหมายจึงใช้ฐานอ านาจของกฎหมายที่ต่างกันระหว่างการจัดการมูลฝอยทั่วไปกับการ
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จัดการมูลฝอยติดเช้ือ ดังน้ันในช่วงระยะเวลาต้ังแต่มีการออกกฎกระทรวงมาบังคับใช้เกี่ยวกับการ

จัดการมูลฝอยติดเช้ือ ในปี พ.ศ. 2545-2550 การด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือจึงแยก

ออกมาต่างหากจากการจัดการมูลฝอยทั่วไป  ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและ

ปัญหาในทางปฏบัิติในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือแต่อย่างใด  การด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ

ในช่วงเวลาดังกล่าว  จึงเป็นการด าเนินการตามกรอบที่กฎหมายให้อ านาจไว้ จนกระทั่งได้มีการ

แก้ไขบทนิยามของมูลฝอยในระยะเวลาต่อมา 

  ในปี พ.ศ. 2550 หลังจากที่ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามของมูลฝอย                      

ในพระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 4 ได้ให้ความหมาย          

ของ“มูลฝอย”  หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือไปด้วย และไม่ได้มีการบัญญัติการก าจัดมูลฝอย         

ติ ด เ ช้ือ ไ ว้ เ ป็นการ เฉพาะแยก ต่า งหากจากการ จัดการ มูลฝอยทั่ ว ไป ในบทบัญญัติ                   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่  2) พ.ศ.2550 ท าให้กลไกการบังคับใช้               

ในการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ ต้องด าเนินตามหมวด 3 ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย        

ในมาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 20 การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือจึงเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ และส าหรับในส่วนของหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการ

ควบคุมหรือก ากบัดูแลส าหรับกจิการ หรือการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับการก าจัดมูลฝอย

ติดเช้ือกใ็ห้ปฏบัิติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 แต่ในทางปฏบัิติ

พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางรูปแบบมิได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 แต่กลับด าเนินการไปโดยยึดตามกฎกระทรวงว่า

ด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือดังกล่าว  ซ่ึงมีการบังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะบาง

รูปแบบ  จึงท าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้น เน่ืองจากกฎหมายได้ก าหนดเน้ือหา

ของกฎกระทรวงเกี่ยวกับการก าหนดพ้ืนที่ในการบังคับใช้ในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือมีความ

แตกต่างและไม่สอดคล้องพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงเป็นกรณีที่กฎกระทรวง

มีเน้ือหาที่ขัดกับพระราชบัญญัติ  ท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติหลายประการ คือ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีการยกเว้นท้องที่การบังคับใช้ตามกฎกระทรวง ได้แก่  เทศบาลต าบล และองค์การ

บริหารส่วนต าบล ไม่ได้ด า เ นินการตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ถึงแม้

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือกต็าม แต่เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล

กยั็งคงยึดถือปฏิบัติตามที่ได้ออกข้อก าหนดไว้ในกฎกระทรวงไว้  โดยไม่ได้มีการด าเนินการ

จัดการมูลฝอยติดเช้ือในพ้ืนที่ของตนเองแต่อย่างใด และกไ็ม่ได้ด าเนินการหรือร่วมกับส่วน

ราชการอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรืออนุญาตให้เอกชนด าเนินการแต่อย่างใด  แต่

จะพบว่ามีสถานบริการสาธารณสขุขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนใหญ่มี

การด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือโดยการเกบ็เอง แล้วมีการจ้างให้เอกชนขนไปก าจัดมูลฝอย

ติดเช้ือนอกพ้ืนที่  เน่ืองจากสถานที่ต้ังของโรงพยาบาลอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ท าให้เกิดมลพิษที่
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ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งเตาเผาที่ใช้ในการเผามูลฝอยติดเช้ือไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ส าหรับสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก ได้แก่ สถานีอนามัย 

สถานพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชน และห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายหรือคลินิกแลปเอกชน 

รวมทั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชน มีการด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือโดยการเกบ็และขนด้วย

ตนเอง แล้วน าไปให้โรงพยาบาลที่อยู่ในที่ต้ังของสถานบริการสาธารณสุขน้ัน ๆ ไปก าจัด หรือส่ง

ต่อให้เอกชนขนไปก าจัดนอกพ้ืนที่ หรือส่งให้โรงพยาบาลที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชน

น้ันสงักดัอยู่น าไปก าจัดต่อ  จะเหน็ได้จากตัวอย่างกรณีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ส าหรับสถานีอนามัย

ซ่ึงเป็นเครือข่ายสถานบริการของโรงพยาบาลอยู่แล้วกส่็งให้โรงพยาบาลน าไปก าจัด หรือส่งต่อให้

เอกชนน าไปก าจัดต่อไป   นอกจากน้ีในบางพ้ืนที่มีการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เช่น  เทศบาลนคร เทศบาลเมืองขนาดใหญ่ หรือองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ที่มีงบประมาณเพียงพอและมีศักยภาพสงู ตลอดจน มีความพร้อมในการก าจัดมูลฝอยติด

เช้ือ ได้มีการด าเนินการจะรับมูลฝอยติดเช้ือจากแหล่งต่างๆ ไปก าจัด ถึงแม้ว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะไม่ได้ด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือด้วยตนเอง อาจมีการร่วมกับส่วนราชการอื่น 

หรือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นภายใต้ข้อตกลงร่วมกนั หรือกรณีมอบให้สถานบริการสาธารณสุข 

หรืออนุญาตเอกชนด าเนินการกต้็องอยู่ภายใต้ การควบคุม ดูแลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

น้ัน  จึงจะเป็นการด าเนินการเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่ได้ให้อ านาจไว้  ในกรณีที่ให้

โรงพยาบาลก าจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยตนเองน้ัน พบว่าไม่ได้มีการมอบอ านาจให้โรงพยาบาล

ด าเนินการ อกีทั้งยังไม่ได้มีการควบคุม ดูแล จากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด นอกจากน้ี

พบว่าบริษัทเอกชนที่มารับจ้างโรงพยาบาลขนมูลฝอยติดเช้ือที่ต้ังอยู่ในเขตของเทศบาลต าบลไป

ก าจัดยังนอกพ้ืนที่ กไ็ม่ได้รับอนุญาต จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นสถานที่ ต้ังของ

โรงพยาบาล เป็นการกระท าที่ปราศจากอ านาจตามกฎหมาย ตลอดจนสถานพยาบาลเอกชน 

สถานีอนามัย และห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายหรือคลินิกแลปเอกชน รวมทั้งสถานพยาบาลสัตว์

เอกชนที่ขนและส่งต่อให้โรงพยาบาลน าไปก าจัด กไ็ม่ได้มีการมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งไม่ได้ มีการควบคุม ดูแลการจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้อง

แต่อย่างใด จึงด าเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย จะเหน็ได้จากกรณีตัวอย่างที่พบปัญหาในจังหวัด

อุตรดิตถ์  ผู้วิจัยเหน็ว่าจังหวัดอื่นกน่็าจะพบปัญหาในท านองเดียวกนั  ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และสถานบริการสาธารณสุข รวมทั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชน ไม่ได้จัดการมูลฝอยติด

เช้ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ในมาตรา 18 วรรคสอง มาตรา 18 วรรคสาม รวมทั้ง

บริษัทเอกชนไม่ได้ปฏบัิติตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในมาตรา 19 แต่อย่างใด และกฎหมายยังได้

กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีอ านาจในการออกออกข้อก าหนด     

ของท้องถิ่นด้วย ตามมาตรา 20 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการ

เกบ็ ขน และก าจัดมูลฝอยรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้น

การบังคับใช้ตามกฎกระทรวง ได้แก่ เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ก็ไม่ได้               

515



มีการด าเนินการออกข้อก าหนดท้องถิ่นตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้แต่อย่างใด จะเห็นว่า

กฎกระทรวงที่ มีเน้ือหาที่ ขัดแย้งกับกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ตามทฤษฎีล าดับศักด์ิ        

ของกฎหมาย กฎหมายที่มีล าดับศักด์ิต ่ากว่าจะมีเน้ือหาที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีล าดับศักด์ิ  

สูงกว่าไม่ได้ จะมีผลท าให้กฎหมายที่มีล าดับศักด์ิต ่ากว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่เกิดข้ึน 

การที่เน้ือหาในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 ขัดกับพระราชบัญญัติ

การสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535 ในประเดน็ของพ้ืนที่การบังคับใช้ จึงเป็นการออกกฎหมายที่มีล าดับ

ศักด์ิต ่ากว่ามีเน้ือหาที่ขัดกบักฎหมายที่มีล าดับศักด์ิสูงกว่า  ดังน้ันเน้ือหากฎกระทรวงที่ขัดแย้งกับ

พระราชบัญญัติ  จึงเป็นกฎกระทรวงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันอาจท าให้ถูกยกเลิกเพิกถอน

กฎกระทรวงดังกล่าวหากน าคดีข้ึนสู่ศาลปกครอง เน่ืองจากเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย           

ซ่ึงในเร่ืองการตรากฎหมายล าดับรอง หรือกฎที่มีเน้ือหาขัดแย้งกับกฎหมายแม่บทหรือ กฎหมาย

ที่ ให้อ านาจในการตรากฎหมายรอง ซ่ึงได้มีค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และ            

ศาลปกครองสงูสดุท านองเดียวกนันี้มาตลอดว่าเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย   

นอกจากน้ีผลของการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ฐานะหน่วยงานหลักที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะในพ้ืนที่              

ของตนเอง ย่อมถือได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏบัิติหน้าที่อนัพึงต้องกระท า เป็นการละเลยต่อหน้าที่

ของตนที่ต้องกระท าในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ของตน  โดยมีค าวินิจฉัย

ของศาลปกครองสูงสุดเร่ืองในท านองเดียวกันน้ีมาตลอดว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย 

นอกจากน้ีการละเลยต่อหน้าที่ ยังเป็นความผิดกฎหมายอาญา ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบุคคล          

ซ่ึงบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขว่าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงเป็นเจ้าพนักงาน          

ตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิด

ความเสยีหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด จึงมีโทษตามที่ก  าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา และในการละเลย

ต่อหน้าที่เป็นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใดย่อมเป็น

ความผิดทางแพ่งด้วย ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดได้มีค าวินิจฉัยว่าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน       

แก่ผู้เสียหาย  นอกจากน้ีผู้บริหารท้องถิ่นหากต้องโทษกระท าความผิดอาญาและมีค าพิพากษา        

ถึงที่สุดให้จ าคุกอาจท าให้พ้นจากต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่นอกีด้วย และในส่วนของสถานบริการสาธารณสุขเอกชนขนาดเลก็ ได้แก่ คลินิกเอกชน 

คลินิกแลป และสถานพยาบาลสัตว์ที่ขนส่งน าไปให้โรงพยาบาลไปก าจัด รวมทั้งผู้ประกอบการ             

รับขนและก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ  เป็นการกระท าที่ไม่มีอ านาจตามกฎหมาย  จึงเป็นการกระท า           

ที่ เ ป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายตามมาตรา 19 ประกอบ มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ             

การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวต้องได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ที่ก  าหนดโทษทั้งจ าหรือปรับไว้  ซ่ึงมีค าพิพากษาศาลฎีกาได้มีค าวินิจฉัยไว้แล้ว นอกจากน้ี           

หากเกดิความเสยีหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใดข้ึนจากการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ย่อมต้องรับผิดทางแพ่ง        

ในความเสียหายที่เกิดข้ึนกับผู้ที่ได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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เช่นเดียวกับกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีการละเลยต่อหน้าที่แล้วก่อให้เกิด         

ความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใดขึ้ น ตลอดจนกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบในการออก

กฎกระทรวงที่ท  าให้เกดิความเสยีหายเกดิข้ึนย่อมต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย 

3.3 แนวทางการแกไ้ขการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วกบัการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

จากการวิเคราะห์พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้มีการตราข้อก าหนด

ของท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล เน่ืองจากยึดตาม

กฎกระทรวงที่ออกข้อก าหนดยกเว้นท้องถิ่นทั้งสองรูปแบบ ไม่ใช้บังคับในเร่ืองของการขน และ

การก าจัด รวมทั้งเทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้มีการด าเนินการควบคุมดูแล

เกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือแต่อย่างใด ปล่อยให้สถานพยาบาลด าเนินการตามแนวทางของตนเอง 

ประกอบกับบริษัทเอกชนที่มารับขนมูลฝอยติดเช้ือจากโรงพยาบาลไปก าจัดยังนอกพ้ืนที่กมิ็ได้มี

การขออนุญาตจากเทศบาลต าบล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลแต่อย่างใด แต่เน่ืองจา ก

กระบวนการจัดการมูลฝอยติดเช้ือต้องด าเนินทุกขั้นตอนตั้งแต่การเกบ็ การขน และการก าจัด 

หากด าเนินการเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงก็ไม่สามารถจัดการมูลฝอยติดเช้ือได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ หากจะค านึงถึงความพร้อมหรือ ไม่พร้อมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

เน่ืองจากเป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและหากเกิดปัญหาการแพร่กระจายของเช้ือโรคจากมูล

ฝอยติดเช้ือ และส่งผลกระทบแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

ในความเสียหายที่เกิดข้ึน ดังน้ัน ผู้วิจัยเห็นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ทั้งน้ีตามมาตรา 18 แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเน้ือหากฎกระทรวง

เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเช้ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

โดยออกข้อก าหนดในกฎกระทรวงบังคับในส่วนที่ว่าด้วยการเกบ็ การขนและการก าจัดมูลฝอยติด

เช้ือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ ทั้ งกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วน

ต าบล หรือรูปแบบอื่นที่ จัดต้ังตามกฎหมายด้วย ซ่ึงจะเป็นผลท าให้การบังคับใช้กฎหมาย

สาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเช้ือบังเกิดผล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ต่อไป 

แต่หากค านึงถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งด้านงบประมาณ และ

บุคลากร และความพร้อมด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตลอดจนความคุ้มค่าในการ

ลงทุนในการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือแล้ว เน่ืองจากการจัดการมูลฝอยติดเช้ือน้ันมีขั้นตอนและวิธีการ

ที่แตกต่างจากการก าจัดมูลฝอยทั่วไปตลอดจนต้องใช้ความรู้  ความช านาญ และงบประมาณใน

การลงทุนที่สงูมากในการบริหารจัดการ เพ่ือให้การจัดการมูลฝอยติดเช้ือที่มีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน 

ผู้วิจัยเหน็ควรให้แก้ไขเพ่ิมเติมการจัดการมูลฝอยติดเช้ือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
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2535 แยกออกจากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยให้การจัดการมูลฝอยติดเช้ือเป็นไปตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ. 2545   
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